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 Tornar a casa després d'un estiu llarg i pro� tós és 
dur, sobretot si durant uns mesos has passat per alt 
certs hàbits saludables. És per això que, a l'hora de re-
prendre la rutina i afrontar la tardor, els experts acon-
sellen posar-se en mans dels millors professionals per 
garantir el benestar exterior i interior de les persones. 
No oblidem que sempre és millor prevenir que curar. 

Cuida't en tots els 
sentits
Després d'una aturada per vacances, cal 
posar-nos en mans dels millors profes-
sionals per garantir el nostre benestar 
físic i, en algunes ocasions, mental.
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Cooperació i el Desenvolupament, un 15% de les 
despeses hospitalàries es destinen a pal·liar els er-
rors de seguretat del pacient.

Com promoure la seguretat del pacient als 
centres sanitaris?
L’OMS ofereix una sèrie de consells dirigits als pro-
fessionals de la salut per promoure la seguretat del 
pacient. 

Alguns d'aquests consells són: involucrar els pacients 
en la seva cura, disposar de plataformes de noti� cació 
d’esdeveniments adversos, fomentar l’anàlisi dels errors 
per aprendre'n, afavorir una cultura de la seguretat, fo-
mentar les pràctiques segures al centre i garantir una 
formació adequada per millorar les habilitats dels pro-
fessionals entorn de la seguretat dels pacients.

Com garantir 
la seguretat del 
pacient?
Cada 17 de setembre se celebra el 
Dia Mundial de la Seguretat del Pa-
cient, una campanya de l'OMS que 
pretén que ningú surti perjudicat de 
l'assistència sanitària.

 Anualment, arreu del món se succeeixen 134 mi-
lions d’esdeveniments adversos, vinculats a errors 
de seguretat dels pacients que es podrien evitar i 
que causen 2,6 milions de morts.

És per aquest motiu que l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS) ha engegat la campanya del Dia 
Mundial de la Seguretat del Pacient, que s'ha cele-
brat per primera vegada el 17 de setembre. Una de 
les entitats que han acollit la iniciativa és el Consorci 
Sanitari del Maresme (CSdM), que ja té en marxa 
certes línies d'actuació per garantir la seguretat del 
pacient als seus centres.  

Quin és l'objectiu de l'OMS?
El repte és crear consciència sobre la importància 
de tractar tot allò que involucra un pacient de ma-
nera segura i aconseguir que ningú surti perjudicat 
de l’assistència sanitària. Perquè, a banda de les 
morts o els incidents que es podrien haver evitat, 
en els països que formen l’Organització per a la 
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MONBLANC ORTODÒNCIA

Ortodòncia infantil: 
la importància d'una
visita a temps
La María Bombí, ortodontista a la Clíni-
ca Dental MónBlanc, explica perquè és 
important que ja des de petits els nens 
facin la seva primera visita al dentista. 
La detecció precoç de possibles pro-
blemes dentals o d'ossos fa que pugui 
aplicar-se una solució més senzilla i 
eficaç. 

 Un nen pot presentar diferents problemes d'or-
todòncia, com ara problemes dentals o dels ossos 
(mandíbula llarga o curta, maxil·lar molt endavant, 
paladar estret…).

Segons apunta Bombí, "és imprescindible fer la pri-
mera visita als 5 o 6 anys". En les visites primerenques 
és possible avaluar si hi ha problemes greus i posar-hi 
solució des del principi. Així s'evita que esdevinguin un 
mal major en el futur. La doctora posa com a exemple 
la mossegada creuada, un problema comú, que és im-
portant detectar quan els infants són com més petits 
millor, ja que amb els anys crea una asimetria a la cara. 
"Com més aviat es detecti, millor", assegura.

La mossegada creuada és un tipus de maloclusió, però 
n'hi ha d'altres. Les maloclusions són, a grans trets, totes 
aquelles anomalies que disten d'una oclusió (tancament 
de la boca) ideal. Són un dels problemes més habituals 
en la salut bucodental i és important controlar l'infant 
per veure quin moment és el més adequat per tractar-lo. 
En aquest sentit, Bombí informa que esperar que canvi-
ïn les dents no és sempre el més convenient. No només 
l'edat dental és important, sinó també la de creixement. 

"Hi ha nens que amb 9 anys tenen una edat dental de 
7, o a l'inrevés", explica. Segons la maloclusió, cal tenir 
en compte l'edat de creixement i no guiar-se només per 
la dental, "perquè podria fer que arribéssim tard a fer 
alguns tractaments ortopèdics (esquelètics)", apunta.

Una inversió de futur
Detectar i corregir un problema a temps no només 
contribueix a tenir bona salut, sinó que estalvia temps 
i diners en el futur. En el cas de tenir un mal hàbit, 
sempre és més fàcil millorar-lo des de petits que no 
d'adults. I quan és per altres motius, per exemple "quan 
un nen té molta falta d'espai i no es pot solucionar amb 
un tractament –explica Bombí–, pot comportar que es 
necessiti fer extraccions". "D'aquesta manera, la boca 
s'alinea sola i ja no cal fer ortodòncia", continua. És pos-
sible que més endavant necessiti portar ortodòncia per 
posar les dents rectes, però "no per  fer un tractament 
complex", afegeix.

"El millor amb els problemes de salut bucodental és 
agafar-los d'hora; en cas contrari, l'èxit de tractament 
és més baix", sentencia Bombí. | Red.
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 Centres assistencials i professionals mèdics de re-
conegut prestigi ens aporten un servei de qualitat i 
efi cient. La nostra entitat asseguradora, sense afany 
de lucre, ens permet ajustar els preus perquè la mútua 
sigui accessible al major número d’associats, als quals 
no incrementem la quota per edat.

L’experiència que ens dona haver estat tants anys 
com a asseguradors i també com a actors de la sa-
nitat privada en moments de la nostra història, ens 
serveix per aportar el coneixement de tots aquests 
anys, adaptat als moments actuals, per això en els 

Asseguradora de
salut propera i
amb experiència 
Aliança Mataró celebra 110 anys de 
servei assistencial i assegurador als 
seus mutualistes. 

Salut
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En els darrers anys, Aliança Mataró 
ha ampliat la cobertura nacional i 
internacional per donar assistència 
sanitària als mutualistes

darrers anys hem ampliat la nostra cobertura tant a 
nivell nacional com internacional, per donar l’assis-
tència sanitària als nostres mutualistes allà on siguin.

Les nostres propostes d’assegurança
• Aliança Especialistes: Metges i especialistes, ex-
ploracions complementàries, anàlisis de sang, ra-
diologia, TAC, ressonància magnètica, etc. Des de 
24,75 euros/mes per persona.

• Aliança hospitalitzacions: Metges i especialistes, 

exploracions complementàries, anàlisis de sang, 
radiologia, TAC, ressonància magnètica, etc. 
Hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques i re-
habilitació. Des de 63,29 euros/mes per persona.

Totes les assegurances inclouen telèfon d’atenció mèdi-
ca 24 hores, tant en l'àmbit nacional com l'internacional.

Tot Salut 1884.indd   7 18/9/19   17:34



VORAMAR

 Fa un any, Widex va revolucionar el sector amb els audi-
òfons amb intel·ligència artifi cial, que van aprenent segons 
les preferències auditives de cada usuari. Un canvi de pa-
radigma, similar al que hi va haver fa 20 anys, amb l’apa-
rició dels audiòfons digitals.  Ara, amb ENJOY, renova tota 
la seva gamma d’audiòfons econòmics, implementant-hi 
prestacions que fi ns ara només tenien els audiòfons de 
gammes superiors: connectivitat directa amb el telèfon 
mòbil, audiòfons recarregables, velocitat de processament 
quasi triplicada... I les millores venen sense augmentar 
signifi cativament el preu.

Widex Enjoy, 
la gamma d'audiòfons 
més econòmica
Al centre auditiu Aural acaben de 
rebre l'última novetat que ha presentat 
l’empresa danesa d’audiòfons Widex: 
ENJOY.
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Gaudeix de la
fisioteràpia dins de 
l'aigua!
El baix impacte que ofereix l’aigua permet 
que les persones amb lesions facin exercicis 
que serien impossibles fer fora del medi 
aquàtic.

 La � sioteràpia és un tractament molt útil per als 
esportistes, però també és una teràpia molt e� caç per 
eliminar el dolor i recuperar-se d’una lesió. Es pot fer 
dins d'un espai tancat, però també a l'aire lliure i, � ns 
i tot, a l'aigua.  

De fet, la � sioteràpia aquàtica ha demostrat tenir molts 
bene� cis per a l’organisme i, en algunes ocasions, és � ns 
i tot més útil que la � sioteràpia tradicional.

Dins de l’aigua pesem menys i per això és més fàcil 
moure-s'hi, cosa que és molt important en pacients 
amb poca força o mobilitat. La � sioteràpia aquàtica 
acostuma a accelerar el procés de recuperació perquè 
veure que es progressa afavoreix la motivació dels pa-
cients. A més a més, la immersió en piscines té una 
connotació lúdica que motiva i estimula el pacient, fet 

que genera un benestar psicològic que contribueix a 
millorar els resultats.

El baix impacte que ofereix l’aigua permet a una 
persona amb lesions fer exercicis que d'altra manera 
no podria fer. A més, dins de l’aigua hi ha menys risc 
que el pacient caigui. Aquest tipus de � sioteràpia és 
especialment recomanable en el cas de lumbàlgies, 
desviacions de columna, hèrnies, artrosi, osteoporosi, 
lesions agudes com esquinços, paràlisi cerebral o he-
miplegies. | AMIC - Tot Sant Cugat

CLÍNICA BADIA
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Quan anar a l’escola 
esdevé un problema 
Aquests dies encetem el nou curs 
acadèmic amb nous reptes i il·lusions.

 Molt sovint, la tornada a l’escola comporta cert neguit 
als nostres � lls, ja que hauran de fer front a moltes nove-
tats: nous companys, professors, assignatures, etc. Aquest 
neguit inicial és completament normal i sol durar les pri-
meres setmanes del curs. A vegades, però, es pot mante-
nir en el temps i � ns i tot augmentar a mesura que passen 
les setmanes i els mesos. Són molts els motius que poden 
donar lloc a símptomes d’ansietat entre els estudiants al 
llarg del curs escolar.

 Un d’ells és l’assetjament escolar o bullying, un tipus de 
maltractament físic, verbal o psicològic que es dona de 
forma reiterada entre estudiants i que té lloc tant a l'escola 
com fora, així com a les xarxes socials (l’anomenat ciber-
assetjament). Aquest tipus d’assetjament es caracteritza 
per l'abús de poder de forma reiterativa de l'agressor, que 
pot ser un company o un grup sencer, cap a la víctima.

Davant d’aquesta situació la víctima pot mostrar rebuig 
o pànic d'anar a l'escola, tristesa, ansietat i, en el pitjor dels 
casos, idees o actes suïcides. L'assetjament escolar cada ve-
gada és més freqüent i es presenta de formes més diverses, 
cosa que fa que sigui més difícil de gestionar i abordar, com 
en el cas del ciberassetjament. Les noves tecnologies ens 
aporten molts bene� cis però també estan generant cada 
vegada més di� cultats en les relacions socials, problemes 
psicològics i, sobretot, un greu problema social. 

La majoria de vegades, darrere de les conductes dels 
dels agressors hi ha la necessitat de sentir-se reconegut, 
atès, protegit, fort, etc., però la manera d'expressar-la no 
és l’adequada. És un problema que s’ha de tenir en comp-
te i abordar de forma multidisciplinària. Davant d’això és 
important cercar estratègies de prevenció efectives com:

- Augmentar la consciència social, sensibilitzant la po-
blació i sobretot les famílies. És important que el menor 
víctima d’aquesta situació pugui comptar en tot moment 
amb el suport familiar.

- Informar l’escola quan es tingui coneixement d'aques-
tes situacions i donar suport als centres educatius, ja que a 
vegades se’ls fa complicat abordar per manca de recursos. 

- I sobretot, fomentar l’autoestima i autocon� ança dels 
menors, incidint en la seva educació emocional i en l’esta-
bliment de relacions personals més sanes.  | CIDIE

PÀGINA
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21 de setembre: Dia 
Mundial de l'Alzheimer
Aquesta jornada té com a objectiu 
donar a conèixer la malaltia i les seves 
conseqüències, promoure'n la prevenció, 
i conscienciar la població, les institucions 
i els organismes oficials.

  A Catalunya hi ha més de 86.000 persones diagnos-
ticades amb Alzheimer. A tot l'Estat, la xifra arriba a 
800.000 i s'espera que el 2050 hi hagi 1,5 malalts. 
De fet, es tracta de la patologia neurodegenerativa pro-
gressiva més freqüent entre els majors de 75 anys, i afecta 
especialment les dones. 

Mataró se suma un any més a la celebració d'aquesta 
jornada, que té com a principals protagonistes els 
malalts i els seus cuidadors. Abans de la caminada 
solidària, que tindrà lloc el 29 de setembre, el muni-
cipi acull altres activitats entre les quals destaquen 
les parades amb informació i sensibilització sobre 
el trastorn (dissabte 21 de setembre, de 9 a 21 hores 
a la plaça Santa Anna), i les taules informatives (el 
mateix dia de les 10 a les 14 hores i de 17 hores a 19 
hores al Mataró Parc).

Tardor solidària
A més a més, divendres 4 d'octubre el Teatre Monumental 
també se sumarà a la iniciativa, engegada per l'Associ-
ació de Familiars de l'Alzheimer Maresme (AFAM). Ho 
farà amb l'obra "El metge de Lampedusa", adaptació 
teatral de l'autobiogra� a de Pietro Bartolo. Per la seva 
banda, dijous 24 d'octubre la sala d'actes del col·legi 
Cor de Maria acollirà una conferència teatralitzada, 
que porta per títol "A la recerca dels records oblidats", 
un espectacle familiar sobre la memòria i l'Alzheimer.

IN MY BED
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L’alopècia o calvície és la pèrdua progressiva de ca-
bells sense possibilitat que tornin a sortir. Tot i que 
és més comú a la regió del cuir pilós, pot afectar 
també les celles, les pestanyes o la barba.

Les causes són diverses:
• Herència: el codi genètic determina si tindrem 
calvície o no. Si tenim un familiar directe (pare o 
avi) amb alopècia, és molt probable que seguim el 
mateix patró.

• Factor hormonal: els andrògens (testosterona) són 
els responsables d’alterar el cicle capil·lar i produir 
una pèrdua prematura dels cabells.
• Altres factors: l'edat, estrès, alimentació, postpart, 
hipotiroïdisme, anèmia… poden donar lloc a una 
caiguda accelerada dels cabells.

L’alopècia androgenètica és la més comuna: s’ini-
cia a partir dels 18 anys i afecta el 50% dels homes 
de 50 anys. D'altra banda, és hereditària i comença 

Solucions per a la 
caiguda de cabell

ITC Medical és un centre mèdic especia-
litzat a tractar l’alopècia mitjançant el 
trasplantament capil·lar.

 Estàs preocupat per la caiguda de cabell? Para aten-
ció, que la cosa pot tenir solució. ITC Medical és un 
centre mèdic especialitzat a donar solucions contra 
la caiguda dels cabells i tractar l’alopècia mitjançant 
el trasplantament capil·lar. 

Salut

Tot Salut 1884.indd   16 18/9/19   17:41



i potencia la regeneració dels cabells.
• Carboxiteràpia: incrementa el creixement dels 
cabells i el gruix.
• Fórmules magistrals: tenen el minoxidil com a 
principi actiu.

a la zona de les entrades i zona superior del cap, 
després clareja el vèrtex o coroneta respectant la 
part posterior i lateral del cap.

Tractaments per a l’alopècia
Els tractaments mèdics serveixen per revitalitzar 
el fol·licle en una caiguda de cabells controlada, o 
com a complement del trasplantament. Des d'ITC 
Medical en destaquen dos: 
• PRP (plasma ric en plaquetes): frena la caiguda 

Transplantament 
capilar

És el tractament gold standard per a l’alopècia 
establerta. La tècnica FUE (Follicular Unit Ex-
traction) es considera la més innovadora i avan-
çada: consisteix a extreure les unitats fol·liculars 
una a una de la zona donant (zona posterior i 
lateral del cap) sense deixar cicatrius; i després 
s’implanten amb cura a la zona de la calvície. Es 
realitza amb anestèsia local i de forma ambulatò-
ria, aconseguint resultats molt naturals i estables 
en el temps.

Més opcions
Els tractaments mèdics serveixen per 
revitalitzar el fol·licle en una caiguda de 
cabells controlada o com a complement 
del trasplantament.  
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 Per aplicar correctament les gotes, cal superar pri-
mer un procés d'aprenentatge perquè entrin dins l'ull 
i per evitar que la punta de l'envàs toqui la superfície 
corneal. Hi ha persones, especialment d'edat avançada, 
que poden tenir difi cultats en el procediment i no ho 
facin de manera idònia, o que necessitin ajuda d'una 
segona persona.

Gràcies a l'aplicador, que s'adapta a la majoria d'en-
vasos monodosis disponibles, l'administració de gotes 
resulta més efi caç, previsible i confortable.

A més, Oculeed també millora la pressió sobre l'en-
vàs monodosi, cosa que facilita la sortida de la gota. 

Neix a Mataró un 
innovador aplicador 
oftalmològic
Oculeed, dissenyat i patentat per 
Jordi Bernal, que fa 20 anys que 
viu a Mataró, neix amb l'objectiu de 
fer més fàcil l'administració de les 
monodosis oftalmològiques. Tot i 
que Bernal no és nascut aquí, des-
envolupa pràcticament tota la seva 
activitat a la ciutat, i per això la seu 
de la 'start up', creada per poder 
comercialitzar el nou aplicador, és a 
Mataró, exactament al centre de ne-
gocis Cenema. En paral·lel, Bernal és 
professor associat del TecnoCampus 
a l’àrea d’empresa i imparteix assig-
natures d’administració d’empreses i 
neuromàrqueting.  

Funcionament del nou aplicador.  Oculeed

L'innovador i exclusiu disseny 
d'Oculeed té tres avantatges: 
augmenta la probabilitat que les 
gotes entrin dins l'ull, disminueix 
el risc de tocar la superfície de 
l'ull i millora la pressió de l'envàs 
monodosi.

Salut
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CLÍNICA DENTAL MARMOL

Dr. Pablo Marmol.  Col. núm. 3244

Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador

Més de 15.000 implants col·locats.

Estètica dental:
Carilles lumineers, fundes...

Dissenyem digitalment el teu somriure.

Ortodòncia:
Invisible, estètica, brackets...

Blanquejament dental.

DÈCIM DE NADAL DE REGAL*

Per cirurgia implantològica
o ortodòncia Invisalign.

Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68

Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95

Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42

info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |  

més que una clínica
Primera visita

GRATUÏTA

*Un per pacient
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Com cuidar les lents 
de contacte

Són molt fràgils i necessi-
ten cures especials per no 
danyar-se.

 Cures abans de col·locar-les
Cal rentar-se bé les mans abans de ma-
nipular-les. D’altra banda, la tovallola 
no ha de desprendre partícules. Les 
dones han de dur les ungles curtes per 
evitar danys a la lent o a la vista en col-
locar-les o treure-les.

Cures en tenir les lents posades
És vital minimitzar el contacte amb 
l’aigua, ja sigui per una dutxa calen-
ta, per anar a nedar o per un dia de 
molta pluja. El mateix passa amb els 
ambients amb molta pols i on fa mol-
ta calor o fred per l’ús de calefacció o 
aire condicionat. En aquest darrer cas, 
podem utilitzar llàgrimes artificials o 
col·liris. Les dones que es maquillen 
han de fer-ho després de tenir les 
lents posades. Per desmaquillar-se, 
primer s’han de retirar les lentilles per 
després aplicar les locions.

Cures en treure’s les lents
Les lents s’han de netejar i desinfectar 
amb el mateix líquid que s’utilitza per 
al seu emmagatzematge. Hi ha alguns 
productes addicionals per a neteges 
més a fons, que s’utilitzen una vegada 
a la setmana, cada quinzena o cada 
mes, segons ho especifiqui el metge 
o especialista. | AMIC
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DR. PEREZ PEÑA

Quines revisions no 
hauries de passar 
per alt?
Hi ha problemes de salut que es podrien 
haver evitat. No importa quina edat 
tinguis, tampoc si ets dona o home, les 
revisions mèdiques són fonamentals per 
no posar en perill la teva salut.

 Segons els experts, moltes malalties tenen solució 
si es detecten en un estat inicial i es posen en marxa 
els mecanismes necessaris perquè el tractament no 
sigui tan agressiu. 

És per això que tots hauríem de tenir present quin tipus 
de revisions ens toquen segons la nostra edat i sexe. A 
continuació, t'indiquem els controls que no hauries de 
passar per alt:

- Quant a les dones, els professionals de l'àmbit sanitari 
recomanen que, a partir dels 40 anys, es facin una mamo-
grafi a cada dos anys (una d'anual quan se supera la barrera 
dels 50). D'altra banda, controls que sempre van bé són els 
cardiovasculars o els que tenen a veure amb l'osteoporo-
si (a partir dels 65 anys s'ha de fer una densitometria per 

comprovar l'estat dels ossos).  
Pel que fa als homes, els experts apunten que, especi-

alment entre els fumadors, cal comprovar que el sistema 
cardiovascular funciona sense problemes i, en el cas dels 
majors de 50 anys, no s'han d'oblidar les colonoscòpies i 
les revisions anuals de pròstata.

Per últim, si tens fi lls assegura't que als tres anys fan la 
seva primera revisió odontològica, i que visiten l'oftalmò-
leg quan arriben a l'escola bressol i també quan comencen 
l'escola. | AMIC - Tot Sant Cugat  
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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